مروری رب روشاهی مدرییتی مناطق حاره رد مقابله با بحران آب
«مطالعه موردی رعبستان»

شركت مهندسي قدس نيرو
معاونت آب ،ابنيه و محيط زيست

تهيهكننده :خانم مهندس ندا قشالقي

مقدمه
عربستان کشوری بیابانی و فاقد هرگونه دریاچه و رودخانه دائمی است و به علت رشد سریع جمعیت نیاز به
آب روز به روز در حال افزایش میباشد ( .)Al-Zahrani, 2010در مناطق عرب نشین سرانه آب متعارف 1060
مترمکعب در سال است در حالیکه متوسط جهانی آن  7000متر مکعب در سال است .در برخی از مناطق مثل
 :بحرین ،اردن ،کویت ،لیبی ،عمان ،فلسطین ،قطر ،عربستان ،تونس و یمن سرانه آب متعارف کمتر از 500
مترمکعب در سال است .افزایش جمعیت و باال رفتن استانداردهای زندگی باعث افزایش اختالف بین مقدار
منابع آب و نیاز میگردد .جهان عرب با توجه به مقدار بارش به سه بخش تقسیم میگردد:
 67 )1درصد از این مناطق کمتر از  100میلیمتر در سال بارش دارند (حدود  330میلیون متر مکعب).
 15 )2درصد بین  100تا  300میلیمتر در سال بارش دارند (حدود  436میلیون متر مکعب).
 18 )3درصد بیش از  300میلیمتر در سال بارش دارند (حدود  750میلیون متر مکعب).
دو منبع آب متعارف و آب نامتعارف در جهان عرب (کشورهای شمال آفریقا و شرق خاورمیانه) برای رفع نیاز
آبی مورد استفاده قرار میگیرد .منابع آب متعارف شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی میباشند ( K M Ouda,

.)2014

شکل  -1عربستان کشوری بیابانی با اقلیم خشک

منابع آب نامتعارف در جهان عرب شامل موارد زیر میباشد:
 )1شیرین سازی آب شور دریا
 )2استفاده از آب زهکشی
 )3استفاده از فاضالب تصفیه شده
 )4آب مجازی
جدول  -1منابع آب در دسترس در جهان عرب

منبع

بیلیون متر مکعب
(ساالنه)

درصد

آبهای سطحی

205

82/5

آبهای زیرزمینی

35

14/1

آبهای نامتعارف

7/5

3/1

جمع کل

247/5

100

در جهان عرب دو دلیل ارزش و اهمیت مدیریت آب را باال میبرد:
)1

در آینده رقابت و درگیری بین افراد ،جوامع و کشورها در بخش آب بیشتر خواهد بود .با توجه به

افزایش دما و تغییرات بارندگی نیاز کشاورزی افزایش خواهد یافت .همچنین برای جمعیت رو به افزایش
نیاز به آب شهری بیشتری می باشد .افزایش جریانهای زیست محیطی برای حفظ و بازسازی رودخانه ها
ادامه خواهد داشت .در سطوح منطقه ای یا زیر بخش های کوچکتر انتقال آب از یک محل به محل دیگر(
مثال از مکانی پر آب به مکانی با جمعیت در حال رشد) با مخالفت های شدید اجتماعی و سیاسی موجه
خواهد شد.
 )2بخش کشاورزی که قبال  80تا  90درصد آب را مصرف میکرده است در آینده از چنین ضمانتی
برخوردار نخواهد بود .اگر تغییرات بارش افزایش یابد  ،نیاز شهری و صنعت از آب کشاورزی استفاده
خواهند نمود و کشاورزان ناچار به تغییر الگوی کشت خود خواهند بود .در هر منطقه یا کشور استراتژی
مدیریت آب بدین صورت خواهد بود که درآمد حاصل از کشاورزی به صورت بازده به ازای واحد آب
محاسبه شود نه به ازای واحد سطح (.)Jagannathan et al, 2009

رویکردها در زمينه مدیریت آب:
حقیقت این است که کشورهای عربی حدود  50درصد از غذای مورد نیاز خود را به کشور وارد میکنند.
یعنی حجمی حدود  292بیلیون مترمکعب آب مجازی وارد کشورهای عربی میشود ( Iyad Ahmad

.)Jamal Hussein, 2011
به منظور کاهش نیاز به آب و افزایش عرضه آب باید اقدامات جامعی صورت گیرد .به همین دلیل توصیه
میشود رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب ( )IWRMکه شامل اقداماتی جهت کاهش تقاضا و افزایش
عرضه آب میباشد مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت یکپارچه منابع آب مفهومی تجربی است که مبتنی بر تجربه جامعه آب برپا شده است .با اینکه
سابقه این مفهوم به چند دهه قبل باز میگردد (نخستین کنفرانس جهانی آب در ماردل پالتا در سال
 ،)1977ولی پس از دستور کار  21و اجالس سران زمین درباره توسعه پایدار در سال  1992در ریودوژانیرو
بود که پیادهسازی این مفهوم در عمل ،موضوع مباحثات وسیع قرار گرفت .امروزه این مفهوم در سطح
گسترده مورد توجه مدیران آب ،تصمیمگیران و سیاستمداران در سراسر جهان قرار گرفته است.
در کنفرانس بینالمللی آب و محیطزیست در دوبلین در ژانویه  ،1992نمایندگان دولتها از  100کشور
جهان بر سر اصولی به توافق رسیدند که به اصول دوبلین (موارد چهارگانه ذیل) مشهور شدند.
 )1آب شیرین ،منبعی محدود و آسیبپذیر است و برای تداوم حیات ،توسعه و محیط زیست ضروری
است.
 )2زنان نقشی محوری در تهیه ،مدیریت و تضمین آب ایفا میکنند.
 )3توسعه و مدیریت آب بایستی مبتنی بر رهیافتی مشارکتی شامل مصرفکنندگان ،برنامهریزان و
سیاستگذاران در تمامی سطوح باشد.
 )4آب در تمامی مصارف دارای ارزش اقتصادی است و بایستی به عنوان کاالیی اقتصادی به رسمیت
شناخته شود.

از جمله اقداماتی که در مدیریت تقاضا میتواند مورد توجه قرار گیرد اصالحاتی در کشاورزی ،خصوصی
سازی محدود ،آموزش مصرف کنندگان و اصالح تعرفه آب است.
اقدامات مدیریتی در زمینه عرضه آب میتواند شامل شیرین سازی آب شور دریا و همچنین استفاده از
فاضالب تصفیه شده باشد (.)K M Ouda, 2014
در ادامه به منظور بررسی راههای مقابله با بحران آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به بررسی
استراتژیهای به کار رفته در عربستان پرداخته میشود.
بحران آب در عربستان
عربستان در پی ایجاد روشهایی برای توسعه و حفظ آب میباشد .در عربستان همه موضوعات مربوط به
آب و مدیریت آن به وزارت آب و برق محول میشود.
مدیریت نیاز آبی در عربستان:
در عربستان  95درصد آب مورد نیاز از چاهها 4 ،درصد از شیرینسازی آب شور دریا و  1درصد از تصفیه
فاضالب تامین میگردد .هدف اصلی مدیریت نیاز آبی ،مشارکت موثر فاضالب میباشد .هزینه گسترش

منابع جدید یا توسعه منابع موجود بسیار بیشتر از شیرین سازی آب به ازاء هر متر مکعب که حدودا 2
دالر است ،میباشد.
هدف اصلی در مدیریت نیاز آبی این است که منابع آب متعارف و آبهای شیرین شده به طور موثر و
کارآمدی مشارکت داشته باشند .با توجه به مصارف خانگی مدیریت نیاز آبی میتواند به بخشهای زیر
تقسیم شود:
 )1اقدامات حفاظت از آب :مشخص کردن نشت ها ،کاهش انشعابات غیرقانونی و اقدامات ذخیره آبهای
خروجی از خانه.
 )2اقدامات قیمتگذاری آب :ایجاد تعرفه آب ،اندازهگیری آب.
 )3اقدامات آموزشی :افزایش آگاهی ،مشارکت عمومی ،آموزش در مدارس.
 )4اقدامات قانونی :ایجاد قوانین و مقررات در جهت مدیریت نیاز.
در کشورهای در حال توسعه حدود  30درصد از منابع آب شیرین به دلیل نشت از بین میرود و در عربستان
 35درصد میباشد .در شهرهای اصلی تلفات آب حدود  40تا  70درصد میباشد.

شکل  -2هدر رفت آب در عربستان

منابع آب در عربستان
منابع آب سطحی و زیرزمینی به عنوان آب آبی ،رطوبت ذخیره شده در خاک پس از بارش آب سبز ،فاضالب
تصفیه شده آب خاکستری و آب شیرین شده به عنوان آب نقرهای شناخته میشود .همه این آبها منابع آب
یک کشور را تشکیل میدهند .دومین منبع اصلی آب در عربستان پس از آبهای زیرزمینی ،استفاده از آب
شور دریا میباشد(.)Al-Zahrani, 2010
از طرفی دیگر منابع آب عربستان را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:
الف) آبهای تجدید پذیر :مثل آبهای جمع شده در پشت سدها.
ب) آبهای زیرزمینی تجدید ناپذیر
ج) آب شیرین شده :عربستان در جهان رتبه اول را ادر استفاده از تکنولوژی شیرینسازی آب شور دارد .در
مجموع دارای  30کارخانه تولید آب شیرین میباشد که سهمی هم در تولید برق مورد نیاز کشور دارد .در این
راستا فعالیتهای گستردهای مثل افزایش کارخانهها و بهبود امکانات کارخانههای قدیمی و . ...در نتیجهی
افزایش حجم آب تولید شده همراه با گسترش شبکههای خطوط انتقال و امکانات ذخیرهسازی ،آب شیرین
شده میتواند بیش از  51درصد از نیاز شهری را تامین نماید.
د) فاضالب تصفیه شده

حفاظت از آب در عربستان
ناپایداری منابع آب در عربستان از دو دیدگاه میتواند مورد بررسی قرار بگیرد:
استفاده نامحدود و مقرون به صرفه (غیر اقتصادی) از آب در آبیاری کشاورزی ،بار مالی ایجاد شده در فرایند
شیرین سازی آب شور و عرضه آن.
در واقع تعرفه فعلی مصرف کنندگان انگیزهای برای حفظ آب ایجاد نمیکند و همچنین مانعی برای کاهش
تلفات در شبکههای آبیاری است .در حقیقت حفاظت از آب به تالش بیشتری در بخش کشاورزی که بزرگترین
مصرف کننده با پایین ترین ضریب بهرهوری است ،نیاز دارد.
چشم انداز ملی عربستان خواستار تحقق توسعه پایدار و مدیریت منابع آب میباشد همین عامل باعث شد که
وزارت آب و برق در بخش آب بازنگری داشته باشد.
شورای وزیران عربستان قطعنامهای مبنی بر موارد زیر به اجرا گذاشتند:

 )1استفاده منظم و برنامهریزی شده از منابع آب
 )2حذف پاداش برای تولید گندم و علوفه و ایجاد مکانیزمی برای کنترل بهتر کلیه منابع آب.
به همین دلیل عربستان گروهی را برای حفاظت از منابع آب با اهداف زیر ایجاد نمود:
 )1شناسایی وضعیت فعلی و آینده آب و تاکید برحفظ و پایداری آنها.
 )2اقدامات سودمند و کاربردی و اتخاذ یک رویکرد واضح و مستقیم برای اطالع رسانی و آموزش عمومی
حفاظت از آب در همه بخشهای جامعه.
 )3تمرکز بر روی مصرف آب با سرانه باال و تعرفه پائینی که توسط مصرف کنندگان پرداخت میشود در
مقایسه با سایر کشورها.
 )4آشنا نمودن مردم با ابزار حفاظت از آب و تشویق آنها به استفاده از آن ابزار.
جهت رسیدن به اهداف فوق یک برنامه چهار مرحلهای رایگان به عنوان ابزاری برای حفاظت از آب معرفی شد.
سه بخش اول آن در قسمتهای مسکونی ،خصوصی و دولتی فعالیت دارد و بخش چهارم به توزیع دوشهایی
با قیمت ارزان برای ذخیره آب میپردازد.
به موازات این فعالیتها ،دولت فعالیتهای رسانهای گستردهای را برای افزایش آگاهی عمومی انجام داد .از
جمله :برگزاری نمایشگاه دائمی زنانه در جهت انتقال پیام حفاظت از آب ،نمایش فیلمهای مستند در این رابطه
 ،برگزاری همایش نقش زنان در حفاظت از آب در نوامبر  2005که دارای پوشش رسانهای قابل توجهی هم
بود.
 مرحله اول این برنامه با توزیع بیش از  34میلیون ابزار حفاظت از آب در میان حدود  18میلیون خانوار
که تقریبا  80درصد منازل مسکونی میشود آغاز شد .بستههای حفاظت از آب شامل سردوشی حمام
و شیرآب ،قرصهای تشخیص نشت آب بود .
در نتیجه اجرای این برنامه حدود  30درصد در مصارف آب خانگی صرفهجویی شد که معادل حجمی
حدود  524000مترمکعب آب در روز میباشد.
ذخیره مالی ساالنه مورد انتظار ناشی از نصب این ابزار حدود  900میلیون ریال (عربستان) تخمین
زده شد.
 در مرحله دوم بر روی امکانات بخشهای عمومی مثل ساختمانهای دولتی ،مساجد ،مدارس ،پارکها
و فرودگاهها تمرکز داشت که از  15مارس  2005آغاز شدو حدود  2/1میلیون ابزار حفاظت از آب در
این اماکن توزیع و نصب شد.

 در مرحله سوم تمرکز بر روی امکانات بخشهای خصوصی مثل هتلها ،آپارتمانهای مبله و مجتمع-
های مسکونی بود که در  21سپتامبر  2005آغاز شد و بیش از  2/5میلیون ابزار حفاظت از آب توزیع
و نصب شد.
 در مرحله چهارم فروشگاههایی برای توزیع سردوشیهای ذخیره آب با قیمت پائینتر برای تشویق
عموم مردم به استفاده از این ابزار افتتاح گردید.
در عربستان مشارکت بخشهای خصوصی و سازمانهای غیر دولتی ( )NGOدر برنامه حفاظت از آب
بسیار کم است.
به تازگی در مجموعه قوانین ساختمان سازی در عربستان قانونی اضافه شده است که در آن نصب ابزار
حفاظت از آب مثل سیفون توالت ،شیر آب و سردوشی حمام و همچنین نصب ابزار پیشرفته اندازهگیری
آب (مثل کنتور) تاکید شده است.

شکل -3وسایل توزیع شده رایگان در عربستان

آنچه که مسلم است این است که این قوانین باید بر اساس مشارکت همه ذینفعان بخش آب مثل مهندسان،
مقامات دولتی و توسعه دهندگان امالک تصویب شود .توصیه میشود این قوانین با یک مجموعه جامع
آموزشی برای مصرفکنندگان همراه باشد .در مجموع اقدامات گستردهای برای حفاظت از آب در عربستان
انجام شده است که باید با تشویق افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه باشد.

چالش اصلی که باقی میماند این است که چگونه اطمینان حاصل شود که پیشنهادات و سیاستهای ارائه
شده در بخش آب به مدیریت به هم پیوسته منابع آب نائل میشود؟
در این راستا به نظر میرسد که توزیع پرسشنامه روشی مناسب برای بررسی و پی بردن به سطح آگاهی
عمومی در مورد مسائل مرتبط با آب و در نهایت ارزیابی و توسعه برنامه اطالع رسانی موثر در کشور است.
پرسشنامهها به صورت آنالین در اختیار شهروندان ،اهالی دانشگاهها ،بیمارستانها ،فروشگاهها و  ...قرار
گرفت.
سوالها در دو بخش طراحی شده بود :میزان آگاهی عمومی در مورد مشکل کمبود آب و استفاده از ابزار
حفاظت از آب .
این فرایند از  28آوریل  2012آغاز و به مدت سه هفته به طول انجامید .نتایج حاکی از این است که:
 57 درصد از پاسخ دهندگان معتقد هستند که شیرین سازی آب شور منبع اصلی تامین آب است
درحالی که تنها  5درصد از کل آب مورد نیاز و  35درصد از نیاز شهری و صنعتی از این طریق
تامین میگردد و این نتیجه نشاندهنده این است که پاسخدهندگان اطالع کمی در مورد آب مورد
استفاده در خانههایشان دارند.
 از مردم سوال شده که آیا عربستان با مشکل کمبود آب مواجه است یا خیر که  52درصد از شرکت
کنندگان موافق 37 ،درصد مخالف و  11درصد بیاطالع بودند که این مورد هم باز نشاندهنده
آگاهی کم مردم است.
 از مردم در مورد بهترین راه حل برای مواجهه با کمبود آب سوال شد ،سه گزینه زیر به آنها
پیشنهاد شد:
الف) افزایش شیرینسازی آب شور

ب) افزایش استفاده از آب زیرزمینی ج) حفاظت از آب

 12درصد به شیرین سازی آب شور 35 ،درصد به استفاده از آب زیرزمینی و  52درصد به حفاظت
آ

از

آب رای داده اند که این میتواند نقطه

شروع مناسبی برای شروع برنامه حفاظت از آب باشد.
 نظر پاسخدهندگان در مورد افزایش قیمت آب بدین صورت بود که  59درصد مخالف 12 ،درصد
موافق و  29درصد نظری نداشتند .هزینه بیشتر پاسخدهندگان که ماهانه قبض دریافت میکنند
کمتر از  10دالر است .در عربستان  33درصد از مصرف کنندگان دارای کنتور آب هستند و ماهانه
قبض آب دریافت میکنند و  52درصد فاقد کنتور هستند و قصد نصب آن را دارند .هزینه پرداختی
آب توسط مصرفکنندگان در عربستان به شرح زیر است که باید افزایش یابد (:)Ouda et al. 2013

جدول  -2بهای پرداختی آب مصرفی در عربستان
مقدار آب مصرفی (مترمکعب
در ماه)

هزینه پرداخت شده توسط مصرف
کننده (ریال عربستان)

قیمت پیشنهادشده جدید
(ریال عربستان)
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0/1

5

51-100

0/15

7

101-200

2

9

201-300

4

12

301+

6
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نتایج نشان داد که به برنامههایی برای افزایش آگاهی مردم در مورد بحران آب ،افزایش مشارکت بخشهای
خصوصی در اقدامات حفاظت از آب ،ایجاد قوانین ساختمانی در مورد حفاظت آب و تاکید بر اجرای آن و
همچنین افزایش برنامههای آموزشی در مدارس نیاز است ( .)Al-Zahrani, 2010در واقع هدف اصلی این
برنامه افزایش آگاهی مصرفکنندگان برای ذخیره و استفاده عاقالنه از آب بود که در طی این اجرای این برنامه
برای توجه موثر مصرف کنندگان شعاری تحت عنوان  " :تصميم با شماست" در نظر گرفته شد ( Al-Zahrani,

.)2009
وزارت آب و برق عربستان در راستای اجرای موفقیت آمیز این برنامه پاداشها و نامههای تشکر ملی و بینالمللی
زیادی دریافت کرد .اکنون شعار تصمیم با شماست در عربستان به خوبی شناخته شده است.

مدیریت نياز كشاورزی
از میان  20کشور شرق خاورمیانه و شمال آفریقا  11کشور بیش از نیمی از منابع آب خود را مصرف میکنند
که در این رابطه به استفاده از امکانات گران قیمت آب شیرین کن و استخراج آبهای زیرزمینی متکی هستند.
حدود  70درصد از آب استفاده شده در بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روشهای سنتی آبیاری هدر
میرود .با توجه به سهم بیشتر مصرف آب در زمینه کشاورزی توصیه میشود در این بخش تمرکز بیشتری
صورت گیرد.
چهارچوب مفهومي مدیریت نياز كشاورزی ()Agricultural Demand Management
هدف از  ADMحفاظت از آب و بهبود عرضه آن به کشاورزان جهت استفاده موثر و کارآمد میباشد .عوامل
موثری در  ADMدر نظر گرفته شده است از جمله:
 )1اختالط منابع آب موجود برای اطمینان در جهت امنیت غذایی کشور

 )2تنطیم الگوی کشت با توجه به کیفیت و کمیت آب موجود ،زمین ،اقلیم و آب و هوا
 )3حداکثر استفاده از آب فاضالب در کشاورزی با توجه به مقررات مربوط به ذخیرهسازی ،بهداشت و
الگوی کشت
 )4بهبود و تنظیم قوانین جهت تعیین نیاز آبی از طریق اندازهگیری آب ،ایجاد مجوز برای چاهها و تصویب
تعرفه مناسب
 )5برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی مردم در مورد ارزش اقتصادی آب و استفاده از فاضالب تصفیه شده
در آینده
 )6حمایت از برنامههای آموزشی در زمینههای فنی ،مدیریتی و اقتصادی
 )7ایجاد زمینههای تحقیقاتی مورد نیاز که هدف از آن بهبود پایداری محصوالت کشاورزی است.
 )8تشکیل انجمنهای کشاورزی ،کشاورزان و مصرف کنندگان آب که هدف از آن تشویق مشارکت
ذینفعان در جهت بهبود تولید محصول و افزایش راندمان مصرف آب است.
 )9کنترل آلودگی و حفاظت از منابع آب
 )10جهت محاسبه و تخمین دقیق آب مورد نیاز در هر بخش و برای هر محصول درکشور سطح کشت
متوسط هر محصول برای دوره زمانی بیش از یکسال تخمین زده شود و نیاز ماهانه و ساالنه محاسبه
گردد.
اهداف ADM

 )1به حداکثر رساندن ضریب بهرهوری آبیاری و به حداقل رساندن تلفات آب
 )2به حداقل رساندن هزینه عملیات کشاورزی
 )3به حداقل رساندن خطرات خشکسالی
 )4استفاده به بهترین شکل از آب موجود برای تولید محصولی به بهترین کیفیت
 )5کشت محصوالتی با نیاز آبی کمتر و سود بیشتر
 )6به حداقل رساندن هزینه عملیات کشاورزی جهت به حداقل رساندن قیمت محصوالت و توانایی
کشاورزان برای رقابت در عرصه منطقهای و بین المللی
 )7ذخیره بیشتر آب شیرین جهت استفاده از آن در فعالیتهای مفیدتر
 )8تبادل تجربیات بین کشورهای عربی با توجه به مدیریت تقاضا ،فنآوریها و تبادل اطالعات
 )9ایجاد فرصتهایی برای فعالیت و مشارکت کشاورزان در بخش کشاورزی از طریق انجمنها و
گردهماهیهای مربوط به آب
 )10تشویق کشاورزان به یادگیری و پذیرفتن استفاده از فنآوریهای جدید در آبیاری زمینهای کشاورزی
 )11بهبود آب و بهرهوری اقتصادی در سطح ملی.

شکل -3استفاده از تکنولوژی روز در فرایند آبیاری زمینهای کشاورزی

برای اجرای بهتر و موثرتر برنامه  ADMنیاز به ابزار و پتانسیلهایی است که در ادامه بازگو خواهند شد:
ابزار مورد نياز برای اجرای ADM

برای اجرای بهتر و موثرتر برنامه  ADMدر کشورهای در حال توسعه اجرای موارد زیر ضروری است:
 )1معیارهایی برای آب مورد استفاده در کشاورزی
 )2حسابداری آب
 )3بهترین روشهای مدیریت

معیارهای آب مورد استفاده در کشاورزی
این معیارها برای پیشبینی و نظارت بر فعالیتهای کشاورزی تعریف شدهاند:
 آب مورد نیاز برای هر محصول در مناطق مشابه
 طراحی کانال در ازای حجم آب تخصیص داده شده
 مدیریت تلفات کانال
 راندمان سیستمهای مختلف آبیاری
 کارایی مصرف آب( ،کیلوگرم محصول تولید شده به ازاء مترمکعب آب مصرف شده)
 تغییرات عملکرد در طول زمان
 بازاریابی و جنبههای اقتصادی اجتماعی
عامل اصلی که به استفاده بهتر از آب آبیاری منجر میشود محاسبه دقیقتر آب مورد نیاز آبیاری میباشد.
در جهان عرب پژوهش در مورد مصرف آب برای طیف گستردهای از محصوالت تجاری مختلف کشاورزی در
مناطق مختلف آب و هوایی و انواع مختلف خاک در حال انجام است .نتایج این تحقیق به طور موثری در مناطق
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

حسابداری آب
حسابداری آب و یا تعادل بین حجم آب ورودی به منطقه و خروجی (مصرفی) توسط متصدی آن انجام میشود.
محاسبه آب مصرفی مفید و یا غیرمفید در منطقه زیر کشت از اطالعات پایهای برای محاسبه شاخص عملکرد
میباشد .شاخصهای عملکرد همچنین برای معرفی موقعیتهای صرفهجویی در آب مفید هستند.
هرجزء مصرفی از آب در منطقه زیر کشت باید به منظور منعکس نمودن عواقب دخالت انسان در چرخه
هیدرولوژی ،در حسابداری آب در نظر گرفته شود.

بهترین روشهای مدیریت ()BMPs: Best Management Practice
در واقع  BMPیک دیدگاه آیده آل نیست اما روشهایی را برای نائل شده به بهترین نتیجه میپذیرد .یک
سیاست استفاده از برنامهها ،روشها ،قوانین و مقررات و استفاده از ماشینآالت ،تجهیزات و امکاناتی است که
باعث موارد زیر میگردد:
 استفاده بهتر و کارآمدتر و حفاظت از آب
 پیشرفت در راستای تضمین اطالعات کافی از پروژههای مدیریت آب
 بهبود بهرهوری و مدیریت

محدودیتها و ضعفهای اجرای ADM

تعدادی محدودیت وجود دارد که ممکن است اجرای  ADMرا در کشورهای عربی با چالش مواجه کند ،از
جمله محدودیتهای زیر:
 oسرمایه و منابع مورد نیاز
 oمنابع انسانی متخصص
 oزیرساختهای مناسب در کشور
 oخواست سیاسی تصمیم گیرندگان
 oهماهنگی با دیگر کشورها
 oسیاستهای کشاورزی در جهت بهبود آن

فرصتها و نقاط قوت

هر کشور عربی ممکن است نقاط قوتی در جهت کمک به ایجاد برنامه مدیریت نیاز داشته باشد .این نقاط قوت
و فرصتها در بخشهای مختلف و در سطوح مختلف ارائه میشود .در ادامه فرصتهای موجود در سطح منطقه
بیان شده است (:)Iyad Ahmad Jamal Hussein, 2011
 جهانی شدن و تاثیر تجارب کشورهای توسعه یافته در زمینه کشاورزی
 صرفه جویی در آب و افزایش ضریب بهرهوری و مدیریت تقاضا
 سیاستهای موثر در جهت امنیت غذایی و مدیریت آب
 تمایل به استفاده از منابع آب نامتعارف در بخش کشاورزی
 ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف در سطح ملی و منطقهای
 وجود حامیان مالی در سطح منطقه
 رقابت برای عرضه محصوالت کشاورزی در سطح منطقهای و بینالمللی

استفاده مجدد از آب
استفاده مجدد از آب به عنوان یک روش مدیریتی مثبت در چندین کشور که با بحران و تنش آب مواجه
هستند توصیه میشود .با این وجود عواملی هستند که مانع از استفاده مجدد از آب در این مناطق میشوند از
جمله :
 ناتوانی در تحلیل اقتصادی
 هزینههای نسبتا باالی تصفیه فاضالب و انتقال آن در کنار قیمتگذاری آب که به اندازه کافی ارزش
آب و کمیاب بودن آن را منعکس نمیکند.
 مسائل فنی و اجتماعی در ارتباط با فاضالب تصفیه شده
 مشکل بودن ایجاد انگیزه مالی در جهت اطمینان و کارآمد بودن این روش
با وجود این مشکالت بسیاری از کشورها به شدت برای توسعه استفاده مجدد از فاضالب در تالش هستند.
درسهایی که از تجربیات این کشورها میتوان گرفت بدین شرح میباشد:
 کشورهایی که استفاده مجدد از آب را توسعه دادهاند به شدت به فرصتهای جمع آوری فاضالب
و پروژههای تصفیه رسیدگی میکنند.
 جمعآوری فاضالب و تصفیه یک مسئله حیاتی و بحرانی در ارزیابی اقتصادی پروژههای استفاده
مجدد از آب هستند.

 در صورتی که آبیاران و دیگر مصرف کنندگان آب به آبهای متعارف دسترسی داشته باشند،
استفاده از آن را نسبت به فاضالب تصفیه شده ترجیح میدهند.

توصیههایی برای استفاده مجدد از آب:
 اجرای پروژههای استفاده مجدد از آب در مکانهایی که به تصفیه فاضالب نیاز دارند انجام شود.
 توسعه پایدار مدلهای اقتصادی انجام شود .حتی در شرایط امیدوار کننده بازیابی کامل هزینههای
استفاده از آب بعید است به طوریکه ترکیب یارانهها و وجه پرداخت شده توسط مصرفکنندگان ممکن
است الزم باشد.
 هدف کاهش برداشت از آب شیرین باشد .مدیریت تقاضا و حفاظت از آب به وضوح روشهای مقرون
به صرفهتری برای کاهش برداشت میباشند .اگر تخصیص آب و نیازها به طور موثر مشخص نباشد
توجیه سرمایهگذاری در استراتژی استفاده مجدد از آبها سخت میباشد.
 به مشکالت اساسی در این مورد رسیدگی شود .استفاده مجدد از آب باید از طریق بررسیهای دقیق
بین عرضه آب و ادارات بهداشت در نظر گرفته شود.

در کشورهای شمال آفریقا و شرق خاورمیانه توصیه میشود که برای مدیریت بهتر از تکنولوژیهای جدید،
دادههای به روز و نرمافزارهای مدلسازی استفاده شود.
در این بین امروزه استفاده از فنآوری سنجش از دور یا  RSو کاربرد نتایج آن در  GISو همچنین استفاده از
مدلهای هیدرولوژی و تجزیه و تحلیل سناریوها مثل نرمافزار  WEAPتوصیه میشود ( Jagannathan et al,

.)2009

پيشنهادات
 )1ایجاد بخش دولتي مثل وزارت آب برای رسيدگي ویژه به كليه مسائل و مشکالت در بخش
آب
 )2افزایش برنامههای تبليغي و آموزشي در مورد بحران آب به ویژه آموزش در مدارس
 )3توزیع شيرهای آب هوشمند در اماكن عمومي و خصوصي
 )4كاهش سطح زیر كشت محصوالت پرمصرف
 )5استفاده از فاضالب تصفيه شده

) انجام پروژههای تغذیه مصنوعي6
) گسترش كشت گلخانهای7
) بارور سازی ابرها8
) ایجاد پليس آب9
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